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RAAD VORDEN STELDE BEGROTING 1992 VAST

LASTEN BURGERS
FORS OMHOOG
De raad van Vorden heeft vorige week donderdagavond de begro-
ting 1992 goedgekeurd. Dat wil zeggen dat het tekort van 296.000
gulden opgevangen zal worden door de lasten van de burgers te
verhogen.
Zo stijgt het tarief van de afvalstof-
fenheffing van 180 gulden per aan-
sluitingnaar 294 gulden, een stijging
van 96%. In 1993 komt daar nog
eens 42 gulden per aansluiting bij.

In de vergadering van maandag-
avond l 6 december leek het erop dat
er onderscheid /.ou worden gemaakt
tussen de eenpersoons- en meerper-
soonshuishoudens. Met name het

CDA bepleitte de eenpersoonshuis-
houdens 75% van het tarief te laten
betalen.
Donderdagavond wees wethouder
Voortman (PvdA) opnieuw op de
konsekwenties. 'Wat het CDA wil is
technisch uitvoerbaar. De enige ver-
traging is de goedkeuring van de
Kroon van de gewijzigde verorde-
ning. Dit alles betekent dat de belas-
tingaanslagen een vertraging van
drie maanden /.uilen oplopen bij de
ver/.ending."
Voor CDA-fraktievoorzitter A.H.
Boers een reden om /.ijn standpunt
te her/.ien.

'Dit jaar geen differentiatie, zodat de
belastingheffing in maart/april de

QEMEENTE'gULLETINyORDEN

• Telefoon gemeente: 05752- 7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met irrijdag van
8.00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf l L 00 uur
volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

.^NIEUWJAARSRECEP-
TIE

Op maandag 6 januari 1992 houden
burgemeester en wethouders een
nieuwjaarsreceptie in het gemeente-
huis. De receptie begint om 20.00
uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

EER GLAS IN DE
GLASBAK

Afgelopen zomer werd het Gonve-
nant Verpakkingsmaterialen onder-
tekend. Dit convenant is een reeks
van afspraken tussen de landelijke
overheid (het ministerie van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieuhygiëne) en bedrijfsleven
om te komen tot een drastische ver-
mindering van de hoeveelheid ver-
pakkingsmaterialen die op de afval-
berg belandt. Onderdeel van deze af-
spraken is het vergroten van het aan-
tal glasbakken in Nederland. Het in-
zamelpercentage van glas bedroeg in
Nederland in 1990 66. De speciaal
voor glasinzameling ingestelde
Stuurgroep Promotie Glasbak heeft
zich tot doel gesteld dit percentage te
verhogen tot 80 procent in 1995.

Klein glaswerk
In augustus startte de stuurgroep
promotie glasbak een landelijke
campagne om het inzamelen van
eenmalig glas via de glasbak te stimu-
leren, l ' i t onderzoek b l i jkt dat het
grootste gedeelte van het glas dat in
de glasbakken wordt gegooid, bestaat
uit wijn— en andere flessen, grote
potten en dergelijke. Onder de mot-
to's 'alle glas hoort in de glasbak' en
'ook klein glas hoort in de glasbak',
richt de aandacht in de campagne
zich ook op het kleine glaswerk zoals
kleine flesjes en potjes babyvoeding
c-n specerijen en dergelijke. Dit glas
belandt nog maar al te makkelijk in
de mini-container. De aktie heeft
succes. Naar verwachting zal eind dit
jaar de grens van 70 procent gepas-
seerd z i j n.

De glasbak in cijfers
Het aantal glasbakken is de afgelo-
pen tien jaar sterk toegenomen.
Zoals de linker tabel laat zien, staan
er in Nederland op dit moment bijna
drie keer zoveel bakken als in 1981.

Vorig jaar kwam 66 procent van het
eenmalig glas terug v i a de glasbak.
Naar verwachting zal dat resultaat dit
jaar boven de 7() procent liggen. De
rechter tabel geeft een overzicht van
het inzamelingspercentage over de
afgelopen l O jaar.
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Nederland (Emmen)
05910-30370

— Zuidema Milieu (Hogeveen)
05280-64588

— Holwerda (Drachten)
05120-22222

- Grobben (Almelo) 05490-11322
- Wolter Potze (Ter Apel)

05995-1443
— Glasrecycling Nederland

(Waalwijk) 04160-36220
— Glas & Vuurvast (Maastricht)

043-625836
— G.P. Gr^(Heiloo) 072-413500

.• BOUWVERGUNNING-
EN

Horecabak
Voor bedrijven waar veel glaswerk
omgaat, zoals de Horeca maar ook
verzorgingstehuizen 4 voetbalkanti-
nes en dergelijke, is het vaak een pro-
bleem waar men flessen, gebroken
glazen en ander eenmalig glas het
bc-ste kan deponeren. Vaak belandt
dit glas gewoon in de afvalcontainer
en dat is jammer. De meeste glasbak-
exploitanten leveren voor dit glas de
'horecabak'. Dit is een kleinere, ver-
rijdbare versie van de glasbak. Veel
ondernemers zijn niet op de hoogte
van deze mogelijkheid. U kunt hier-
voor contact opnemen met onder
andere:

— Kotrac Milieu (Rotterdam)
010-422031 l

— Maltha glasrecycling (Rotterdam)
010-4298555

— GlasrecyclingNoorcl-( )ost

Op 17 d e i b e r jongstleden heb-
ben burgemeester en wethouders
bouwvergunning verleend aan:

— de heer W. Blok, Leestenseweg 32
te Vierakker, voor het bouwen van
een kweekkas op het perceel Lees-
tenseweg 32 te Vierakker;

— de heer B.A.M. Bleumink, Het
Hoge 70 te Vorden, voor het bou-
wen van een schuur en een erfaf-
scheiding op het perceel Het
Hoge 70 te Vorden;

— de heer J. Schoer, Wildenborchse-
weg 23 te Vorden, voor het veran-
deren van een varkensschuur op
het perceel Wildenborchseweg 23
te Vorden;

— de heer J. G. Schaafsma, het Wie-
melink l te Vorden, voor het ver-
nieuwen van een berging op het
perceel het Wiemelink l te Vor-
den.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na het verlenen van de vergun-
ning bij het college van burgemees-
ter en wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

RUPT?

Rij Alcohol Vrij
'f//// Veilig Verkeer Nederland

W/

deur uit kan', aldus Boers. Hij kreeg
de toezegging van het College dat
een gewijzigde verordening zal wor-
den voorbereid, zodat differentiatie
dan in 1993 gerealiseerd zal kunnen
worden.

Verder ging de raad wat betreft de be-
groting akkoord met een stijging van
de begrafenisrechten van 25%. De
onroerendgoedbelasting zal in 1992
met 3% stijgen.

De raad was zich er terdege van be-
wust dat de burger het komende jaar
een behoorlijke lastenverhoging
voor de kiezen zal krijgen. 'Dat
komt', om CDA-voorzitter Boers te
citeren, 'door de hoge milieukosten
en dat weten wij allemaal.' Dhr.
Hoogland (PvdA) vond het niet
reëel. 'De kosten van het ophalen van
huisvuil lopen niet parallel met de
stijging van de lonen', zo sprak hij.

Nieuwjaars-
concert
'Concordia'
Traditiegetrouw geeft de mu-
ziekvereniging ,,(loncordia"
zondag 5 januari haar Nieuw-
jaarsconcert. Men heeft getracht
een luchtig en passend pro-
gramma samen te stellen. Onder
leidingvan dirigent Hans Krax-
ner heeft het harmonieorkest di-
verse werken ingestudeerd, zo
ook de drumband. De boerenka-
pel „De Achtkastelendaroers"
zal eveneens een optrec^^ver-
zorgen. De toegang tot her con-
cert in de grote zaal van het
Dorpscentrum is gr.it is.

(zie de advertentie)

Plattelandsvrouwen
De Nederlandse Bond van Platte-
landsvrouwen heeft tijdens de vie-
ringvan het Kerstfeest (waarbij bijna
250 dames aanwezig waren) bezoek
gehad van het Vordens Dameskoor.
Na het welkomstwoord door de voor-
zitster, een samenzang en het voorle-
zen uit het Lucas-Evangelie, was het
de beurt aan het Vordens Dames-
koor.

De dames zongen o.a. op prachtige
wijze een Kerstcantate, „Stille
Nacht" en „Wiegelied in de Kerst-
nacht". De Kerstverhalen werden ge-
lezen door mevr. T. Ridderhof-Mees-
ters en mevr. J. Siebelink-Schoena-
ker.
De bijeenkomst werd besloten met
het gezamenlijk zingen van „Ere zij
God'-':

De kollekte ten bate van de gehandi-
capte kinderen in Roemenië bracht
f531,30 op.

Amnesty
International
nieuws

Neem uw vrijheid om te schrijven.
A.I. is een internationale, politiek
onafhankelijke beweging die de
Rechten van de Mens nastreeft, ak-
tie voert om schendingen een halt
toe te roepen en probeert om nieu-
we inbreuk te voorkomen.

Op maandag 6 januari kunt U schrij-
ven voor de volgende drie gewetens-
gevangenen:

• Jampa Ngodrup uit Tibet, deze 46
jarige arts werd gearresteerd en be-
schuldigd van spionage en veroor-
deeld tot dertien jaar gevangenis-
s t raf . Amnesty beschouwt Ngodrup
als een gewetensgevangene omdat
hij vreedzaam gebruik maakte van
zijn recht op het geven en vergaren
van informatie.

• Vic Williams uit het Verenigd Ko-
ninkrijk, deze 28-jarige soldaat is ver-
oordeeld tot veertien maanden ge-
vangenisstraf wegens desertie en ge-
zagondermijnend gedrag. De dag

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
Hervormde Gemeente
Dinsdag 31 december, Oudejaarsavond 19.30
uur ds. H. Westerink.
Zondag 5 januari 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens, geen gezinsdienst.

Geref. Kerk Vorden
Dinsdag 31 december, Oudejaarsavond 19.30
uur ds. P.W. Dekker.
Woensdag 1 januari 1992 10.00 uur ds. P.W.
Dekker.
Zondag 5 januari 10.00 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. P.W. Dekker.

R.K. Kerk Kranenburg
Dinsdag 31 december, Oudejaarsavond 18.30
uur Eucharistieviering, viering Oudjaar.
Zaterdag 4 januari 18.30 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Woensdag 1 januari 10.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 5 januari 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 5-6 januari pastor J.
van Zeelst, Vorden, tel. 05752-1735.

Hulsarts dinsdag 31 december en woensdag 1
januari dr. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg: tel. 1255. Adres: Schoolstraat 9, Vor-
den.
4-5 januari dr. Dagevos.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visi-
te aanvragen.
Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg: tel. 2432. Adres: het Vaarwerk 1, Vor-
den.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur. Aansluitend aan het spreekuur van de
huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken U dringend
om op deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen van zaterdag 4 januari 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
31 december en 1 januari dr. Noordkamp, tel.
1566.

Tandarts 31 december en 1 januari W. A. Hout-
man, Vorden, tel. 05752-2253; 4-5 januari D.
Stolk, Ruurlo, tel. 05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in, het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Tafeltje Dekje december mevr. Gille, tel. 2151
b.g.g. 1262; januari mevr. Wolters, tel. 1262
b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 9.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdlenst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Dinsdag 31 december 19.30 uur ds. C. Boch-
anen, Oudejaarsavond.
Zondag 5 januari 10.00 uur ds. C. Bochanen,
Nieuwjaarsbegroeting.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Dinsdag 31 december 17.00 uur Eucharistie-
viering, Oudjaar.
Woensdag 1 januari 10.00 uur Viering Woord
en Communie.
Zaterdag 4 januari 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 5 januari 10.00 uur Woord en Com-
munie.
Weekend-Wacht-Pastores: 4-5 januari Pastor
van Zeelst, tel. 05752-1735.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Af-spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

voor z i jn vertrek naar Saoedi-Arabië
ten tijde van de Golfoorlog verliet hij
zijn regiment zonder toestemming.
Volgens Amnesty was Williams on-
voldoende ingelicht over zijn recht
op gewetensbezwaarde.

• Abie Nathan uit Israël, deze 64-
jarige vredesactivist zit sinds oktober
vast. Hij werd veroordeeld tot acht-

tien maanden gevangenisstraf we-
gens het overtreden van een wet uit
1986. Deze wet verbiedt Israëli's om
zondre toestemming contact te heb-
ben met door de regering als 'terro-
ristisch' bestempelde organisaties.

Thuis schrijve u is ook mogelijk. Voor-
beeldbrieven in het Nederlands en En-
gels. Voor meer info: tel. 2337.



zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
Jonge bouviers (ingeënt en
ontwormd). Tel. 05735-1303.

• En zo is't gekomen!!!
Allen een gezond 1992.

• WAT KAN IK ER
ZELF AAN DOEN?
Praatgroep 'Heelheid van de
Schepping' wil graag op
maandag 6 januari van
19.00-20.00 uur in de
koffieruimte van het
Dorpscentrum met u van
gedachten wisselen over
Milieu-sparende tips

• TE KOOP:
Eiken bankstel 3-2-1 zits.
Losse kussens f 300,--
Tel. 05754-1532.

• TE KOOP:
Jack Russell, geb. 4-11 -
1991. Tel. 05735-1704.

• GEVRAAGD:
oppas voor jongetje van 2 jaar
voor de donderdag en vrijdag.
Tel. 05752-3129.

6 Wij zoeken een oppas, die
ook huishoudelijk werk wil
doen. Maandag 9.30-16.00
uur en vrijdag 8.00-12.00 uur.
Schoolvak, vrij.
Brieven onder nr. 39-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE HUUR GEVRAAGD:
z.s.m. kamer (liefst
gemeubileerd).
Brieven onder nr. 39-2.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

Zutphenseweg 8 - Vorden
Telefoon 2426

Wij wensen allen
een heel voorspoedig 1992.

Restaurant Grill „de Rotonde"

Kerkstraat 3 - VORDEN - Tel. 05752-1519

WEGENS VAKANTIE

GESLOTEN
VAN 10-1 Vm17-1 1992.

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
v 05750-22816

2
januari

gesloten

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 -Vorden -Telefoon 05752 -1261

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat 1 - Vbrden -Telefoon 05752 -1742

Zaterdagopenstelling
afdeling Reizen Rabobank Vorden

Zaterdag 11 en 18 januari a.s. van 10.00 tot 15.00 uur

is onze afdeling Reizen voor het publiek geopend.

Wij ontvangen u dan graag

voor informatie over en

boeking van uw vakantie.

Muziekvereniging
CONCORDIA

geeft op

zondagmorgen 5 januari

haar traditionele

NIEUWJAARS
KOFFIECONCERT

in het dorpscentrum

Aanvang 11.30 uur, toegang gratis

Wij zijn met

VAKANTIE
van DONDERDAG 2 JAN.
t/m ZATERDAG 11 JAN.

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

optiek

KORMELINK

brillen - contactlenzen
Spalstraat 27 - Hengelo (G) - Tel. 1771

horlogerie-goud & zilver

Spalstraat 27 - Hengelo (G) - Tel. 4036
eig. Van den Hul

DANKBAAR VOOR DE VELE
BLIJKEN VAN KLANTENTROUW EN

VRIENDSCHAP
KIJKEN WIJ TERUG OP EEN

FIJNJAAR I99I.

U EN ALLEN DIE U DIERBAAR ZIJN,
WENSEN WIJ

EEN VOORSPOEDIG
1992.

Fam. Groot Kormelink
en

fam. Van den Hul

TE KOOP AANGEBODEN

telefooncentrale
wegens aanschaf van een nieuwe met
meer capaciteit:

— PTT VOX 1100
(vergelijkbaar met VOX 1200)

- inclusief 6 toestellen
- 2 netlijnen
- verkort kiezen van

50 nummers
- conferentiestand
- huis telefoon etc.

Prijs slechts f 2.000-

Voor inlichtingen:

BIJENHOFS
Fijnhout Bewerking b.v.
VORDEN - Tel. 05752-1216

VIMIMQ
GROTE KORTINGEN - VEEL VOORDEEL

OPONZ DAMIESAFDE ING l OPONZ Hl IRENAFDE ING

Jasjes Taifun

Blazers Sandy

Pantalons Taifun

winkelprijs 299,00

winkelprijs 259,00

winkelprijs 179,00

Rokken o.a. Hammer winkelprijs 229,00

Rokken o.a. Bianca winkelprijs 189,00

Blouses uni en gedessineerd winkelprijs 169,00

NU V.a. 189,00 CostUUms o.a. Oxford winkelprijs 498,00

NU V.a. 159,00 ModJSChe COStUUmS winkelprijs 269,00

NU v.a. 98,00 Pantalons o.a. Lord Hamilton winkelprijs 179,00

NU V.a. 169,00 Overhemden o.a. Ledüb winkelprijs 89,90

NU v.a. 79,00 Pullovers winkelprijs 159,00

NU v.a. 119,00 Jacks ook 1/2 lang winkelprijs 239,00

NU v.a. 198,00

NU v.a. 175,00

NU v.a. 119,00

NU v.a. 59,00

NU v.a. 98,00

NU v.a. 129,00

Éx(ravoordee/2BLOUSES^uv^125,00 (OP ONZE LINGERIEAFDELING

on AA Sloggidamesslips bij 3 slips 5,00 korting
Pullovers winkelprijs 129,00 NU V.a. 09,UU

Jacks winkeiprijs 319,00 NU v.a. 79,00 S/oggi herenslips bij 2 slips 5,00 korting

Wollen mantels winkelprijs 269,00 NU v.a. 198,00 Sc/i/esser heren midislips 2 Stuks NU 19,95

Gevoerde poplin mantels winkelprijs 198,00 NU V.a. 129,00 Schiesser dames tailleslips 2 StukS NU l 4,91)

Modecentrum EN ALS EXTRA: de eerste 60 klanten een

GRATIS KERSTSTER
bij aankoop vanaf f 50,-

RUURLO Dorpsstraat 22 Tel. 05735-1438



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Robbin

geboren op 24-12-'91

Kees Schotsman
Henny Schotsman-
Eenink

Het Hoge 72
7251 XZ Vorden

Wij zijn dankbaar en gelukkig
met de geboorte van onze
zoon

Carlos

broertje van Ellen en Frank.

Ida Waenink-Dekkers
Herman Waenink

20 december 1991

Enzerinckweg 6a
7251 KA Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Peter

Gerrit en Gerrie
Hiddink

24 december 1991,
Veldslagweg4,
7223 KB Baak.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Marieke Gerharda

Wij noemen haar

Marieke

Bert Tuinman
JannieTuinman-

Tekelenburg

19 december 1991
Lindeseweg 28
7251 NS Vorden

Hierbij willen wij u hartelijk be-
danken voor uw felicitaties,
kaarten, bloemen en cadeaus,
die we bij ons 25-jarig huwelijk
van u mochten ontvangen.

Derk en Gerrie
Nijenhuis

December 1991

Lindeseweg 10
7251 NM Vorden

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van mede-
leven in welke vorm dan ook,
die wij van u mochten ontvan-
gen na het overlijden van onze
lieve vader en opa

THTHrHfHTBïHĵ

betuigen wij u onze hartelijke
dank.

Fam. Eskes

December 1991
Vorden

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze lieve
moeder, groot- en overgroot-
moeder

Grada Johanna
Lebbink-Versteege

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, december 1991

Langs deze weg willen wij u
bedanken voor de warme be-
langstelling, die wij ontvingen
bij het overlijden van mijn lieve
man, onze vader en grootva-
der

Bernardus Th.J.
Besselink

Uw aanwezigheid en de vele
brieven hebben ons heel erg
getroost.

Th.J. Besselink-Hoebink
kinderen en
kleinkinderen

KALENDERS en
AGENDA'S
Evangelische
Boekhandel

'De Vonk'
Warnsveldseweg 98
Zutphen-Tel. 14569

- .

f

*l

Aad Tabor
en
Diseré Westerveld

gaan trouwen op zaterdag
4 januari 1992 om 12.00 uur in
het Gemeentehuis van Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie bij Hotel-Restaurant Bakker,
Dorpsstraat 24 in Vorden
van 14.30-16.30 uur.

Ons adres is:
-:j;- Breedestraat 83,6983 BX Doesburg

*̂B'B'B'B'B'B-BiB-'BiBTo'B-B'BiBiB^

Te kort, maar ten volle geleefd.

Mathieu

* 9 mei 1973 t 21 december 1991

Ab Mensink
Daisy

De Steege 31
7251 CK Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels
plaatsgevonden.

Plotseling is overleden mijn beste vriend

Mathieu

Ik zal je missen.

Jarno

Mathieu

We zullen je missen.

Jaap en Gerdien
Franz, Ans, Roy, Gerard
en alle sportvrienden
van Indoor Sport Vorden

Rom. 14-8

Toch nog vrij plotseling is overleden mijn lieve
broer en onze oom

Arend Jan Bargeman
WEDUWNAAR VAN GERRITDINA HARMINA WIJERS

op de leeftijd van 82 jaar.

Vorden : G. Bargeman

M. Bargeman
R. Bargeman-Steenblik

Mark - Jeroen - Rik

7251 RR Vorden, 28 december 1991
Strodijk 3

De rouwdienst wordt gehouden op donderdag 2
januari om 13.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te
Vorden, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden. U wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te
zijn.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in zaal 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34, Vor-
den.

Geen bloemen.

Heden overleed toch nog onverwacht onze bes-
te zwager en oom

Arend Jan Bargeman
WEDUWNAAR VAN GERRITDINA HARMINA WIJERS

op de leeftijd van 82 jaar.

Laren : fam. H.O. Wijers

Wichmond : fam. G. Stoltenborg

Vorden : fam. M.J. Wuestenenk

Vorden, 28 december 1991

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

Heden overleed onze beste broer, zwager en
oom

A.J. BARGEMAN
WEDUWNAAR VAN G.H. WIJERS

op de leeftijd van 82 jaar.

Vorden : H.J. Bargeman

Neven en nichten

Vorden, 28 december 1991

Tot ons verdriet is overleden onze lieve oom

AREND JAN BARGEMAN

Hij heeft veel voor ons betekend.
Wij denken aan hem met dankbaarheid.

Nichten en neven
Brummelman

Vorden, 28 december 1991.

Uit onze familiekring is vrij plotseling heegegaan onze
lieve zwager en oom

HENDRIK WESSELINK
ECHTGENOOT VAN H.B. WEENK

op de leeftijd van 78 jaar.

Vorden: M. Weenk-Bouwmeester
J.W. Weenk
J. Weenk-Bouwmeester

neven en nichten

Vorden, 26 december 1991.

Donderdag 2 januari 1992
zijn wij

GESLOTEN

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•

VOOR ELKE TAK VAN SPORT

Wegens inventarisatie is onze winkel
donderdag 2 januari a.s.

de gehele dag

GESLOTEN
schildersbedrijf - verf handel

BOERSTOEl BV
Dorpsstraat 7-9, 7251 BA Vorden. tel.: 05752-1567

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden - Tel. 05752-3228

2 Januari
zijn wij de gehele dag

Slagerij VLOGMAN
Slagerij RODENBURG
Bakkerij OPLAAT

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK

Wij wensen U mede
namens alle medewerkenden
een voorspoedig 1992 toe.

31 December is ons kantoor
vanaf 12.00 uur GESLOTEN.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden Telefoon 05752-1485 Telefax 05752-1689

Wij maken U er op attent,
dat onze kantoren op

OUDEJAARSDAG 31 DECEMBER

DE GEHELE DAG ZIJN
GESLOTEN

Uw betalingsopdrachten welke wij deze dag voor 12.00 uur
ontvangen via de brievenbus, worden nog verwerkt.

Wij wensen U fijne feestdagen.

RABOBANK VORDEN E.O.
KANTOREN TE VORDEN, BAAK EN WICHMOND

Rabobank C3

Zo'n fijne warme
half wollen

onderblouse koopt
u bij

a/d Zutphenseweg.
in Vorden

Schoonheidssalon
„BJOETIE"

wenst u een
„natuurlijk mooi"
en gezond 1992

Ans Jongbloets
Het Wiemelink 9 - Vorden
S 3560

Vakantie van 24-12 tot 6-1

(Start: 2 januari)

VflMM
MET KORTINGEN TOT

•

mode
Burg. Galleestraat 9 Vorden



DONDERDAG 2JANUARI

MET ENORME KORTINGEN

DAMESMODE

Zutphensewcg29-Vorden -Tel. 05752-1971
Misterstraat 76 - Winterswijk - Tel. 05430-1 3980

Dr. Huber Noodtstraat 14 - Doetinchem - Tel. 08340-60416

't allermooiste vuurwerk bij

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

Aflevering en verkoop uit voorraad:
alléén op maandag 30 december en
dinsdag 31 december vanaf 8 uur.

Een schitterende kollektie
om uw keus te kunnen
bepalen is beschikbaar.
Vroeg bestellen is verstandig.

Betaling abonnementsgeld
vanaf maandag 16 december 1991
tot 17 januari 1992

Hc-i abonnementsgeld voor l992voorContaci rd. Vorden In-draagt

f 36,- inklusief 6% BTW
als u voor 17 januar i 1(.)(.)2 betaalt .

Betaalt u na 17 januari (ook girobetalers) dan brengen w i j u f f), administrat iekosten in
rekening.

U VERDIENT DUS F 5,- als u vóór 17 januari betaalt!
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; ABN-Amronr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbanknr.92.31.24.004;Postbanknr. l . l 2( ) . r>H. (V7
t .n .v . Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn: van maandag t/m vrijddg
8.00-12.10 uitren 13.00-17.00 uur; zaterdags gesloten.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752 1086

ANTENNES EN SCHOTELS
In ons installatiebedrijf staat servic(M>og in het vaandel
geschreven. Dat geldt ook voor onze winkels. Alles op het
gebied van geluid en beeld, maar ook wasmachines, koel-
kasten, klein huishoudelijke apparatuur en schotelontvan-
gers. Onze eigen reparatie afdeling speelt een belangrijke
rol om optimale service te verlenen. Verkoop, plaatsing en
reparatie: alles onder één dak.

INSTALLATIEBEDRIJF

QJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 - 1 7 5 5 • Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 -18383
l Landlustweg 32 STEENDEREN 05755 - 2071 • W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
- DIDAM - DOETINCHEM (in de Torro)
- TERBORG - LICHTENVOORDE

fashion
nsationele

Voorverkoop
december
wij op

KORTING
(GELDT NIET VOOR REEDS AFGEPRIJSDE ARTIKELEN)

PROFITEER VAN DIT
GRANDIOZE AANBOD

EN LOOP EVEN BINNEN
OM TE KIJKEN;

HET LOONT BESLIST
DE MOEITE!

enU allen p
,etv een zeer voofSpoedig 1991

Openingstijden volgens
plaatselijk gebruik

Duitse lessen in Vorden
In januari 1992 begint in Vorden
de volgende Duitse cursus.
Deutsch

Kursbeginn am 6 J a a r 1 992.
Anmeldung bei J.A. Kooy,
Nieuwstad 18a, 7251 AH Vorden.

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme und
Wünsche Frohe Wei^achten und
ein gutes Neues Janf.

J.A. Kooy

Eitend
Uneto
Beveiligings-
installateur

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

CO DANCING

KERKSTRAAT 6 • GROENLO
MEL05440-61308

WOENSDAG 1 JAN. 1992
NIEUWJAAR

TRIP TO TRIP
ZATERDAG 4 JAN.

ZONDAG 5 JAN.

BUS RIJDT OP NIEUWJAARSDAG
ALS ANDERS

TOEGANG ONDER VOORBEHOUD

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

WAT IS PERFEKTIE?
• HET Hl SI l UIT DE NATUUR
'f VERWEND WOKDEN
• AANDACHT

m ARTISTIEK
m Uw WENSEN
• KAPPERS MET STI.II

ONIDI-K in KAI-SALIWS \AN JIM HI-ÏKMNK
M' lll<\ X1KI-VKH NAAK PKKH Klll.

J I M H E E R S I N K
HAARMODE VOOR DAMKS IN HI-KI-N
VOKI>I-\: / i 1 / / 1 / / / ' ,v .s7 u / - ( , • 21

TELEFOON 05752 - 1215

tavesteer in uw eigen toekomst!
Dot kan met het

i i mmjmmjmm.^

"^^ i*§mMBELASTINGVRIJ!
Een inleg van 250 gulden per maand;

kan in 30 jaar uitgroeien tot.,,

856.25O,
BELASTINGVRIJ!

Ja, ik wil graag meer weten over het Spellbrink
GOUDEN OOGSTPLAN.

Naam:

Adres:

Plaats:

Leeftijd: Tel:

Mijn inleg per maand zou zijn:

Stuur deze bon in of bel 05430 - 18585.
Wenzel Spellbrink GOUDEN OOGSTPLAN

Antwoordnummer 301, 7100 WB Winterswijk.
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Bedrijfsopleiding een succes bij Genis Vorden

Vrijdag 20 december heeft de technisch direkteur ir. J.W. Ems-
broek de eerste 19 diploma's uitgereikt aan de deelnemers van de
lascursussen. Hij kon tevreden konstateren dat iedereen het exa-
men door het Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL) en de
Stichting Opleiding Metaal (SOM) met glans heeft doorstaan. Er
slaagden 5 cursisten voor het booglassen met beklede elektrode
(BMBE), 4 cursisten voor 'CO2-lassen' (MIG-MAG) en maar
liefst l O cursisten voor het'argon-arc-lassen' (TIG).
De diploma's, met het bij het bedrij!
gebruikelijke diploma-geld, werden
uitgereikt aan Ronald de Beus (Vor-
den), Mark de Man (Wichmond),
John Sterling (Epse), Wim Nijkamp
(Baak) en Jaap Bobbink (Warnsveld)
voor het elektrode lassen.
Voor het MIG-MAG-lassen ontvin-
gen Arian Mulder, Benno Polman,

Willem Nicuwenhuis en Leen van
der Kroon (allen uit Vorden) het di-
ploma.
De 'f K .-diploma's gingen naar K i k
Vrie/en (Zelhem), Rinie Klein Ties-
sink (Neede), Willem van Houwelin-
gen (Zutphen) , Bertie Stegeman en
Gertie KJinkhamer (Ruurlo) , F.vert
de Jonge, Bennie Hartelman, Tjeerd

Ook het komende jaar, 1992 dus, organiseert de stichting HAM-
Party wederom verschillende 'party's'. Als eerste de, inmiddels
traditionele, NIEUWf AARSPARTY.
Deze vindt plaats op zaterdagavond 4 januari in zaal 'De Herberg'
te Vorden. Na binnenkomst ontvangen de bezoekers uiteraard
een nieuwjaarsborrel. De zaal zal een gezellige sfeer uitstralen
door de gezellige zitjes, de 'party-tafels' en uiteraard door de
speciale champagne-bar. Vanaf het podium zal een swingend pro-
gramma gebracht worden; de Engelsman Brian Zajac zal het pu-
bliek in stemming brengen waarna het uitermate swingende trio
Narrow Escape de bezoekers massaal tot de dansvloer zal verlei-
den (Jazeker, dat gebeurt!).

Narrow Escape
Al vele jaren is dit trio aktief in bin-
nen- en buitenland; de laatste jaren
in de vaste be/etting: Niels van
Hoorn (saxen), Hans Waterman
(drums) en Clemens van de Ven
(piano en /ang).
De grot-j) heelt verst lullende LP's op
haar naam staan met geheel eigen
werk, wat omschreven kan worden als
Rythm and Blues, waarmee / i j hun
naam in Nederland duidelijk hebben
gevestigd.
Dooide specifieke be/eliing on t s t aa t
ook een klankkleur die uniek is en
met geen enkele andere groep te ver-
gelijken is.
Naast al het eigen werk speelt Nar-
louvv Kscape ook covers van o.a. Fats
Domino, Dr. John en Joe C-ocker.
De mu/.iek v indt haar roots in de ne-
groïde mu/iek van de U.S.A. Narrow
Kscape is een stevige rauwe band en
staat garant vooreen te gekke avond:
Swing it out!

Special even t s: Voorporgramma Joe
Cocker, K.R.O.'s Rocktempel. Boule-
vard of Broken Dreams etc. etc.

Brian Zajac
Brian 'Springsteen' Zajac is geboren
in het noorden van Kngeland en
kwam na een moeilijke jeugd en ja-
renlange- werkloosheid naar Neder-
land als straatmuzikant De/e zan-
ger/gitarist entertainer mag /ich in-
middels verhengen over een steeds
stijgende populariteit
Uitgerust met gitaar, mondhai inoni-
ca, t amboer i jn en niet te vergeten
/i jn ui ts tekende stem. weet hij overal
/ijn publ iek op /ijn hand te krijgen,
/'n eigen compositorische kwalitei-
ten schat Brian niet erg hoog in; zijn
nummer 'There's dogshit on my
doorstep and bullshit on TV' bracht
het dan ook net niet tot KO's clippa-
rade.
Het merendeel van / i j n (/eer grote)
repertoire bestaat dus uit covers;

Stapel broek, Eelco Pierik en Nicola
Pascarelli (allen uit Vorden.)
Enige jaren geleden werden deze
cursussen aan technische scholen in
de regio gegeven. Deze cursussen
werden toen door de/e scholen flink
gesubsidieerd aangeboden. Thans
dient elk bedrijf een percentage van
/i jn loonsom af te staan aan het
fonds Opleiding en Ontwikkeling.
De bedrijven kunnen dan subsidie
aanvragen voor opleidingen bij dit
fonds.

De scholen en opleidingsinstituten
berekenen echter nu dan ook de ech-
te kostprijzen voorde cursussen. Het
aanvragen van deze subsidie is echter
ingewikkelden moeizaam. Het is dan

ook gebleken dat het O & O-fonds
meer gelden binnen krijgt dan ze uit-
geeft aan subsidies.

De heer Emsbroek uitte zijn kritiek
op dit systeem. 'Het is immers een
sigaar uit eigen doos. De subsidie is
voor dit type cursussen ongeveer 30
procent en dat geld wordt door het
bedrijf zelf ingebracht. Een andere
mogelijkheid is de subsidie per jaar
aan te vragen door middel van een
alles omvattend opleidingsplan. Zo'n
plan goed opzetten kost echter veel
t i jd en de procedures voor de aan-
vraag zijn traag en ingewikkeld. Zelfs
een middengroot bedrijf als GEMS
(85 medewerkers) heeft niet de ken-
nis in huis dit plan zelfstandig op te
zetten en heeft dit laten doen door
een adviesburo. Voor de kleinere be-
drijven is dit haast onmogelijk'.

Over het cursus-pakket van de SOM
was de heer Emsbroek zeer tevreden.
Met name de deskundigheid van de
instrukteurs was hem opgevallen. 'Zij
hebben niet alleen een zeer gedegen
vakkennis, maar zijn uitstekend in
staat in relatief korte tijd deze kennis
goed over te dragen. Dit vergt veel
tact en wijsheid als de cursisten al
veel praktische ervaring hebben en
de vakkennis van een ander wat
moeilijker accepteren'.

Voor 1992 staan er weer cursussen
op het programma. In het voorjaar
voor een kleine groep beginners en
in het najaar vervolg-cursussen. 'De
cursussen samen met de dagelijkse
werkervaring vormen sneller dan
vroeger goede vakmensen en die
hebben we nodig in dit bedrijf. De
jongeren zijn er zich gelukkig steeds
meer van bewust dat aanvullende
praktische opleiding de beste inves-
tering is voor hun toekomst', aldus
de heer Emsbroek.

Nieuwjaarsparty HAM-Party

I ent

n»
Wij zoeken samen mét u

de meest ideale oplossing vóór u!
Wenzel Spellbrink's Gouden Oogstplan geeft een goed advies

voor alle geldzaken.

Bel nu voor meer informatie en een offerte

O543O-18585
Wenzel Spellbrink's Gouden Oogstplan,

Markt 25, 7101 DA Winterswijk. Tel.: 05430-18585 Fax: 18441

EEN GOED ADVIES SCHEEU KAPlmilN

werk van o.a. Dire Straits, Chris Rea,
Stones en natuurlijk Bruce Spring-
steen.

Als winnaar van het straatmuzikan-
tenfestival op Ameland was hij het
mu/ ika le middelpunt tijdens de al-
daar gehouden feestweek. Maar ook
voor meer serieuze zaken is Brian te
vinden. Ooit speelde hij achtenveer-
t i g uur non-stop voor cle hongerende
kinderen in Cambodja. Dat leverde
l ( ) . ( ) ( ) ( ) gulden op en voor Brian een
hoop publiciteit.

Jong Gelre
Warnsveld
Regio volleybaltoernooi
Dit toernooi wordt gehouden op 17
januari en 7 februari in sporthal 't
Jebbink. Opgave via tel. 05754-1313.

Nieuwjaarsfestijn
Op vrijdag 3 januari /al het jaarlijkse
nièuwjaarsfesttjn plaatsvinden. Dit
keer in 'De Pauw'. Men hoopt dat ie-

dereen hier aanwezig zal zijn om el-
kaar het beste te wensen voor 1992.
Ledenvergadering
Op vrijdagavond 24 januari houdt
men de jaarlijkse ledenvergadering
in de Boggelaar. Wat men na het offi-
ciële gedeelte van de avond gaat
doen b l i j f t nog even een verrassing.
Tevens is er 's avonds de gelegenheid
om de contributie te betalen.

SPORT- nieuws

Veel deelnemers Oudejaars-
crossloop „Achtkastelen-
rijders"

Hans Bosman wint
15 kilometer
Ondanks de concurrentie van cross-
lopen elders in de regio, was de deel-
name aan de Oudejaarscrossloop te
Vorden goed. In totaal gingen /on-

Kerstconcert
Gebr. Eijkelkamp
Ken volle /aal genoot /omlag 29 december van het Kerstconcert door de
(iebr. Kijkelkamp. Na een kopje koffie aangeboden door Café-restaurant
Eijkelkamp werd begonnen met samen/.ang 'Komt allen tesamen'. Daar-
na i raden de gebroeders met diverse kerstliederen in verschillende talen
voor het voetlicht. Halverwege sprak mevr. C. Eijkelkamp een kerstover-
weging, waarna het programma werd vervolgd. Aan het slot van het
concert dankte de /.aal de gebroeders Eijkelkamp met een gul applaus.
De kollekte voor een goed doel, dit jaar het Koster Paren ts Plan, bracht
het mooie bedrag van f 925,-op.

Kerstbomen voor het
Paasvuur
Kerstmis en Pasen hebben eenzelfde kern thema. Het zijn beide
feesten die met het Licht verbonden zijn. Hieraan zijn dan ook de
tradities gekoppeld. De kerstboom is de drager van het Licht en
ook het Paasvuur symboliseert het Licht. Het Paasvuur doet dat
door een verbranding van gesnoeid en dood hout dat gedurende
de winter verzameld is.
Het lijkt de organisatoren van het
Kranenburgse Paasvuur het Cultu-
reel Collectief Kranenburg (CCK)
dan ook een goede gedachte de be-
woners van Vorden, Kranenburg en
mogelijk ook daarbuiten op te roe-
pen zo veel mogelijk hun kerstbo-
men voor het Kranenburgse Paas-
vuur te bestemmen, door ze zeil of
gezamenlijk met een buurman of
een clubje jongelui op een aanhan-
ger of dergelijke weg te brengen. Ver-
geet daarbij ook niet de bomen die
het centrum van Vorden zo fraai ge-
sierd hebben. Met een beetje inventi-

viteit en samenwerking moet dat toch
lukken!
Het terrein mag als bekend veron-
dersteld worden, maar toch: Eiken-
laan, net over de spoorbaan als u van
Kranenburg komt rechts en dan na
ca. 60 m links het veld in.

Het CCK dankt een ieder die eraan
meewerkt en vooral de jongelui die
willen oplette dat géén boom met de
Gemeentereiniging meegaat. Het
bespaart de gemeenschap de rom-
mel en het opruimen en het geeft
met Pasen een fraaie f ik .

dag zo'n kleine 200 dames en heren
van start. De oragnisatie van de
VRTC „De Achtkastelenrijders" uit
Vorden had een parcours uitgezet
dat de deelnemers door fraaie stukjes
natuurschoon in de omgeving van
De Belten, Calgengoor en de Wil-
denborch voerde. Start en finish wa-
ren bij het gemeentelijk Sportpark
aan de Oude Zutphenseweg. De
deelnemers konden kie/.en uit vier
afstanden, te weten: 2,5 - 5 - 10 of 15
kilometer. Er waren speciale prij/en
beschikbaar gesteld voor elke eerst-
aankomende dame op de diverse af-
standen.
De uitslagen waren als volgt:
2,5 kilometer: 1. Jeroen Beumer
(Warnsveld) 10 minuten en 2 secon-
den; 2. Erik Oldenhave (Vorden)
10.58, 3. Ewoud Hilverinkgh (Vor-
den) 11.05. Eerste dame: Eemke Bols
(Zutphen) 11.56.
5 kilometer: 1. Hans Wanders (Doe-
tinchem) 16.40, 2. Guido Gosselink
(Hengelo) 16.45, 3. Reinout Hegge
(Lochem) 16.50. Eerste dame: Gea
Hidclink(Lochem)20.49.
10 kilometer: 1. Chris Hennet (Arn-
hem) 33.18, 2. Harry Ruumpol
(Ruurlo) 34.06, 3. Dick de Groot
(Deventer) 34.23. Eerste dame: Elly
Lewen (Lichtenvoorde) 41.57.
15 kilometer: 1. Hans Bosman (De-
venter) 52.03, 2. Martin Janssen
(Warnsveld) 52.12, 3. CasperVoshart
(Utrecht) 52.54. Eerste dame: Maria
Schotman (Zutphen) 1.13.24.

RTVVierakker-
Wichmond
Kerst cyclecross te Lobith
Tweede Kerstdag werd er in Lobith
de traditionele Kerst cyclecross ge-
houden. Alle categorieën van Nieu-
welingen tot aan Profs startten tege-
lijk. Alle verenigingen uit de Achter-
hoek waren dan ook vertegenwoor-
digd met renners. Zo ook de RTV
Vierakker-Wichmond, die met maar
liefst 13 coureurs aan de/.e wedstrijd
deelnam. Crote afwezige in het ren-
nersveld was de RTV-er Jan Weevers
die voor / i jn team Cian O'Neill een
ATB-wedstrijd moest rijden in Soest-
duinen, waar hij op een fantastische
tweede plaats eindigde. Na deze wed-
strijd is hij snel naar Lobith gereden,
maar kon het niet redden om op tijd
daar te /ijn.
Ben Peters was de grote man van de
RTV en pakte in dit sterke veld een
prachtige 10e plek. / i jn broer Rudi
had pech met de bevestiging van de
schoenen op de pedalen. De/e nieu-
we pedalen werken niet goed op door
klei besmeurde parcoursen. Kdwin
Maalderink uit Warnsveld werd Ie

van de B-groep die wel gelijk met de
anderen meereden.
De wedstrijd werd gewonnen door de
Steenderense coureur Hans Nieu-
wenhuis. Alle andere RTV-renners
behaalden de finish op dit loodzware
parcour.

Sallands Ifsselstreek
Combinatie
Afgelopen zaterdag weid er om de
Sallands IJsselstreek Combinatie ge-
crossd. Hier volgen de uitslagen van
de RTV-renners: Amateurs-C Martin
Weyers 3, Nieuwelingen Kdwin Maal-
derink 4, Junioren Han Hekkelman 5,
Amateurs-B Rudi Peters 2 en Bennie
Peters 5.

Bos j Beek en Hobbeltocht van
de RTV groot succes!
Afgelopen /ondag organiseerde de
wielervereniging RTV Vierakker-
Wichmond met groot succes de 5e
Bos, Beek en Hobbeltocht. De tocht,
die was uitgezet door de bossen tus-
sen Wichmond en Lochem, trok
maar liefst 350 loerders. Na de tocht
stond er een kop erwtensoep op de
deelnemers te wachten, waar gretig
gebruik van werd gemaakt.

Gütensloh (BRD)
Jan Weevers behaalde afgelopen zon-
dag in Gütensloh (BRD) een vierde
plaats in een veldrit voor landen-
teams. Door o.a. deze klassering en
de vijfe plek van Rinie Pley uit Wier-
den, wonnen zij het landenklassment
voor Duitsland I en Polen.

Bridgeclub B.Z.R.
Uitslagen van
woensdag 18 december
1. Hr. Nekkers/Hr. de Roode 64.7%
2. Mevr. Bornkamp/Mevr. Hendriks
61.5% 3. Mevr. Vreeman/Hr. Berg-
man 60.7% 4. Mevr. Gilles/Mevr, de
Jonge 57.1% 5. Mevr. Alewijnse/
Mevr. Bodewes 55.2% 6. Hr. den Kl-
zen/Hr.Hissink53.2%.

Elke woensdagmiddag in het Dorps-
centrum/'t Stampertje. Inl. 2830.
Eerstvolgende speelmiddag 8 januari
1992.

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!



Folkloristische dansgroep
„De Knupduukskes"

wenst allen
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

B.F. LEBBINK
Eikenlaan 27

W/j wensen allen
een gelukkig en
voorspoedig nieuwjaar

Schildersbedrijf en
verfhandel
J.M. BOERSTOEL
Dorpsstraat 9, Vorden.
telefoon 05752-1567.

Kaptein's oliehandel b.v.
Nijverheidsweg 2, Vorden

wenst al haar
clientèle een
VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

Wij wensen
iedereen een

gezond en
gelukkig 1992

Echte Bakker
VAN ASSELT

Zutphenseweg 18
VORDEN Tel. 1384

CAFÉ-RESTAURANT

De Herberg en
medewerkers
wenst allen een
gezond 1992

Uniek
kwaliteitsvlees

VLEESBEDRIJF

„DEHUIKERT"

een
voorspoedig

1992
Telefoon (05739) 12 02

Kleurrijk,
luisterrijk of

...wat hetöfi^ordt, we wensen u
een qëzörid 1992 toe.

r -\
UB

Dorpsstraat 8 - Vorden - Telefoon 05752-1000

Zutphenseweg 8 - Vorden - Telefoon 05752-3085

WIJ WENSEN U
EEN VOORSPOEDIG 1992

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39
7231 ABWamsveld

Tel. 05750-26132

Batsdijk 6B - 7261 SP RUURLO Tel.: 05735 - 2560

wenst iedereen een Voorsf^dig 1992.
Tevens zijn er nog enkele weekomslagkalenders af te halen.

Wij wensen u
een voorspoedig

1992
Administratie- en Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22 - 7251AB Vorden - tel. (05752) 1455

Markt 23-1 - 7101 DA Winterswijk - tel. (05430) 19067

H.H. Wanders, belastingconsulent - Ottenkampweg 16 - 7256 BG Keijenborg - tel. (05753) 3274

Wij wensen U een voorspoedig
en gezond 1992.

• ^%^* Jflk Raadhuisstraat 22

L \f \l f^ VORDEN

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. G. Bargeman en Zn.
EN MEDEWERKERS

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD

Ruurloseweg 53 - Vorden - Telefoon 1 258

wenst aiien een Gelukkig Nieuwjaar

Mede dankzij u was 1991 een goed
jaar en samen wordt ook 1 992 vast
een succes.

W// wensen u
een
plezierige jaarwiss

Een gelukkig nieuwjaar

Kluvers Mengvoeders
en Kluvers Sport Totaal

LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

H J. GROOT ROESSINK
Vaalverinkdijk 1 - Hengelo Gld.

EN MEDEWERKERS

bedankt alle cliënten j5*?Jr
voor het genoten vertrouwen ^^Jf\
in het afgelopen jaar. ^Off"[f

Tevens wensen wij iedereen
een voorspoedig 1992 toe.

06 juwelier
siemerink
<x> opticien

eling zutphenseweg 7 - vorden

Fam. Schurink

en medewerkers

wenst een ieder

een gezond en voorspoedig

1992
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt af 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Vorden

wenst u voor het nieuwe jaar:

een behouden onderweg zijn
en een veilige thuiskomst.

Auto-, rijwiel- en taxibedrijf

„Tragter" en medewerkers

Wenst allen een
voorspoedig nieuwjaar

TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS
EN MEDEWERKERS

wenst allen

een gelukkig nieuwjaar

Wij wensen u allen
een voorspoedig nieuwjaar

Installatiebedi

W. Weulen-Kranenbarg
en medewerkers Zelhem

BOUWBEDRIJF

Groot Roessink bv
EN MEDEWERKERS

Wenst u allen
een voorspoedig nieuwjaar

GEACHTE KLANTEN

hartelijk dank voor de leveranties van het af-
gelopen jaar.

Tevens wensen wij een ieder

VEEL GEZONDHEID EN EEN

GOED JAAR TOE

FA. BONGERS-UENK
VORDEN

U allen

een voorspoedig
en sportief 1992
toegewenst

ZAALVOETBALVERENIGING

VELOCITAS

Het bestuur van sportvereniging

RATTI"ti

wenst leden, donateurs, begunstigers
en sponsors

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

OOAGOQJEft
Naaimachinespecialist
Kerkstraat 13 - Vorden
Nieuwstad 31 - Lochem

Voor naaimachines en kleinvak

* Bernina
* Husqvarna
* Anker

* Bernette
Lewenstein

Wi) repareren alle merken naaimachines In eigen
werkplaats. Voor informatie en reparatie:

05730-52748.

Tevens wensen wij allen een gelukkig Nieuwjaar.

Timmer- en aannemersbedrijf

A. Bosch en medewerkers
Schuttest raat 11

wenst u allen

een voorspoedig
nieuwjaar

INSTALLATIETECHNIEK

Lindeseweg 19 - Tel. 05752-6480/6730

ONTUZERING ONTHARDERS POMPEN EN BRONNEN
PLAATSEN VAN O.A WATERTECHNISCHE INSTALLATIES

VOOR ZOWEL BEDRIJVEN ALS PARTICUUEREN

wenst allen een gelukkig nieuwjaar

VEE- EN VARKENSHANDEL

MEENINK
Zutphenseweg 90 - Vorden - Telefoon 1573

< wenst vrienden, bekenden en kliëntele

een voorspoedig nieuwjaar

AANNEMERSBEDRIJF

H J. RUITERKAMP B.V.
EN MEDEWERKERS - Lindeseweg 26 - Tel. 6631

wenst allen

een gezond en
voorspoedig 1992

MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, Vorden, telefoon 1531

wenst allen een

voorspoedig nieuwjaar

BOUWBEDRIJF

RONDEEL B.V.
EN MEDEWERKERS

Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1479

wenst u allen

een voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen allen

een voorspoedig nieuwjaar

G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.
EN MEDEWERKERS

Warme Bakker Oplaat
EN MEDEWERKERS

wenst allen
een

GELUKKIG NIEUWJAAR

Wij wensen u een

voorspoedig nieuwjaar

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

SLAGMAN B.V.
Het Hoge 35 - Vorden



gelukkig en sportief
neuwaar

Voetbalvereniging
"VORDEN"

wenst iedereen
ieuwjaar

Vorden
Aktiviteiten Stichting

U schildersbedrijf en spuitinrichting

uiterweerd b.v.
ruurloseweg 35, vorden,tel. 05752-1523

Directie en medewerkers
wensen u allen

een
voorspoedig 1992.

Een voorspoedig nieuwjaar

u allen toegewenst door

LOONBEDRIJF

HJ. GROOT ENZERINK
EN MEDEWERKERS

Deldenseweg 13, Vorden

Café
't Lindese Proathoes

wenst alle vrienden, bekenden en
clientèle

een voorspoedig en
gezond 1992.

LOODGIETERSBEDRIJF

Fa. WILTINK
en medewerkers
wenst clientèle en bekenden

een Voorspoedig en
Gelukkig Nieuwjaar

DE RABOBANK

wenst U een
succesvol en gelukkig

1992.

Rabobank

Café - Restaurant

't clOapen van 't

familie Eijkelkamp - Ruurloseweg 114 - Vorden

. wenst U allen 'n
voorspoedig Nieuwjaar

Wij wensen U
een gezond en

veilig Rijjaar.

R/CTMAN
AUTOBANDCN

Slotsteeg 18, Hengelo (G.) Tel. 05753-2779

EHBO afd. Vorden

WENST IEDEREEN
EEN GELUKKIG
NIEUWJAAR

Wij wensen allen een
gezond en rijveilig 1992.

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaap 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Wij wensen allen een
voorspoedig en gezond 1992.

„GLIMMO"
Vinkenstraat 12, Gorssel.
Overweg 13, Vorden

Telefoon:
(05752) 2414 of (05759) 2118

wensen u een
1992

(•(•i
SOHOENMODE

Beatrixplein 6
7031 AJ Wehl
tel.:08347-81378

VORDEN
Dorpsstraat 4

7251 BB Vorden
tel.:05752-3006

ORANJEVERENIGING
VORDEN

WENST IEDEREEN

EEN GEZOND EN GEZELLIG

1992

VOORAL OP 30 APRIL

afdeling Vorden
wenst U

een Gelukkig
Nieuwjaar

WIJ WENSEN ALLEN EEN
VOORSPOEDIG 1992

THEO TERWEL i
II AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

CORNER
ZUTPHENSEWEG 8 VORDEN TELEFOON 2426

wenst
iedereen
een voorspoedig
1992

DIREKTIE EN MEDEWERKERS VAN

Schildersbedrijf van der Wal BV

wenst allen
voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen U
een
voorspoedig 1992.

^\ Schildersbedrijf
t A 8€RT DEWSCN
%J \9 Hoge Es 5. 7255 WH Hengelo (G.). Tel. 05753-3109

w

WOONÜMKi !<»»
WENST U
PRE ïTIGE

FEESTDAGEN
en een voo» spoedig 1992

LAMMERS
WOON KEL

Burg. Galleestraat 26 Tel. 05752-1421 VORDEN

Karnavalsvereniging

„De Deurdraejers
wenst u allen

een voorspoedig

1992

it

AIMBO
ALGEMENE NEDERLANDSE BOND VOOR OUDEREN

Alle dorpsgenoten
wensen wij een gezond
en voorspoedig 1992

Info: Tel. 2003 en 3127.

Alles onder één dak bij

fonsJansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraat 60

7251 EC Vorden

Telefoon
05752-2637

wensen iedereen
een voorspoedig 1992

KEURSIACER

KEURSLAGER
DICK
VLOGMAN
Zutphenseweg 14 - Vorden

wenst allen een
voorspoedig 1992

Een voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

wenst u

BARENDSEN
Zulphenseweg 15 -Vorden -Telefoon 05752 -1261

BARENDSEN
G E S C H E N K _E_ N
Kerkstraat 1 -Vorden -Telefoon 05752-1742

Fa. F.J. Wolsing
Vorden - Telefoon 05752-1209 - Fax 3709

VERHUUR VAN VERLICHTING,
TENTEN, TENTAANKLEDING EN
GELUIDSINSTALLATIES, TEVENS
ORGANISATIE

wenst al haar relaties een

voorspoedig nieuwjaar.

Wij wensen allen
een

Gelukkig Nieuwjaar

Sigarenmagazijn
BRAAM

Burg. Galleestraat 10A
7251 EB Vorden
Tel. 05752-3260

Wij wensen U
een

voorspoedig 1992.

AUTOBEDRIJF

POLMAN
VORDENSEWEG 21/23 - WARNSVELD - TEL. 05752-3568

Wij wensen u
een voorspoedig

1992

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
Vierakker
Tel. 05754-1361

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
OOK IN 1992 TOT UW DIENST

wenst u een
geslaagd Nieuwjaar

Brinkerhof 82 Vorden - Tel. 2783



VUURWERK
Schitterend assortiment goedgekeurd

KNAL- en SIERVUURWERK

(zie onze folder)

SPEELGOED
HUISHOUD EN
KADOSHOP SUETERS
Dorpsstraat 15 - 7251 BA Vorden - Tel. 3566

Engelse lessen in Vorden
In januari 1992 beginnen in Vorden
Engelse lessen voor beginners en
gevorderden.
Dag- en avondcursussen.
Kleine groepen van 4-6 personen.

Inlichtingen en registratie:
Nieuwstad 18a, 7251 AH Vorden,
Tel. 05752-1443.

/ am looking forward to your application in
the new courses and wish all students a
joyful Holiday Season and a Happy
New Year.

J.A. Kooy

BREDEVELD-VORDEN: VER VOORUIT IN BEELD EN GELUID

radio -W- video

OCCASION
SHOPVeel keus aan inruilers

Zie etalage Zutphenseweg 8
Achter Muziekboetiek

Eigen technische Dienst

Dorpsstraat 8 - Vorden - Telefoon 05752-! 000

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

VANAF MORGEN STARTEN WIJ
MET DE VERKOOP : '

k * *
kom snel want op=op

facfcs
oüses

T-shirt s
* truien
* broeken
* enz. enz.

DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943

REULING LICHT/KRACHT INSTALLATIES
PROJEKT VERLICHTING
BESTURINGEN (PLC)
KASTENBOUW

24-UURS STORINGSDIENST
ERKEND'INSTALLA TEUR

TELEFOON 057^3618 BGG 08347-81366 DE ^OORf^AMP 41 7251 VK

^^^-v^x^x^x^T

Bel ons voorb^ ^«/ l X^ l l \^ V \~S \^ l ^^p^^

DE WINTERSCHILDER
periode 18 november 1991 t/m 13 maart 1992

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schbersbedrijf
VAN
DER

Leo Westerhof:
uvn. 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3

B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Telefoon 05752-1208

TE KOOP AANGEBODEN

wegens aanschaf van een nieuwe
vorkheftruck:

- gas (twee tanks)
- 2,5 ton
- doorrijhoogte 254 cm
- hefhoogte 400 cm

Prijs exclusief b.t.w. f 20.000,-

Voor inlichtingen:

BIJENHOFS
Fijnhout Bewerking b.v,
VORDEN - Tel. 05752-1216

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELO Gld.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Hou uw body fit
met 'THERMOFIT,

half wollen ondergoed

TE KOOP BIJ:

a/d Zutphenseweg
in Vorden

Aquatherapie
Sportmassage

Vöetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807

FNRS
MANEGE

Peppelenbosch
Ben & Eefke
Wagen voort

Larenseweg 3
Vorden

Tel. 05752-2340

* Paard- en ponyrijlessen
* Bosrijke omgeving
* Verlichte buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en redelijke prijs

Nu ook huifkarverhuur.

ILDER KRIJGT
ALLE RUIMTE

Allereerst om te laten zien wat je kunt natuurlijk.
Harmsen Vakschilders is een jonge, snel groeiende
onderneming. Door de konstante uitbreiding van onze
werkzaamheden zijn we op zoek naar een

VAKSCHILDER M/V

Als je eenmaal hebt bewezen dat je een echte vakschil-
der bent, geven we je ook letterlijk alle ruimte om zelf-
standig aan projekten te werken. Dus naast ervaring,
vakmanschap en een prettige omgang moet je even-
eens over een grote mate van zelfstandigheid beschik-
ken. Vanzelfsprekend belonen we je inzet met een pas-
send salaris en idem dito arbeidsvoorwaarden. Ben jij
die vrije vogel of heb je interesse om daartoe opgeleid
te worden? Aarzel dan niet en neem onmiddellijk kón-
takt op met mevr. Meulenbrugge, telefoon 05753 - 1292.
Schrijven mag ook: postbus 59, 7255 ZH Hengelo Gld.

HARMSEN
VAKSCHILDERS
Hengelo Gld. Tel. 05753-1292
Zelhem. Tel. 08342-1998

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

en reinig zelf uw vloerbedekking
of benkstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977
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P.K.V. Clubshow

Afgelopen weekend vond in de Herberg te Vorden de jaarlijkse
clubshow plaats van pluimvee- en konijnenvereniging Vorden. De
belangstelling was zeker op zondag goed te noemen. De keur-
meesters waren tevreden over de aangevoerde dieren.
Uitslagen klubshow:
l looi dn ('prijzen. Mooiste grote hoen,
Arnold Dijkstra. Tevens mooiste van
de jeugd. Mooiste dwerghoen, K.
Besselink. Mooiste sierduif, W. Soete-
man. Mooiste van de jeugd Fabio
Van Olst. Mooiste watervogel, Ar-
nold Dijkstra. Mooiste konijn, ( loinb.
'The Black Stars'. Mooiste van de
jeugd Arnold Dijkstra. Mooiste cavia,
Marina Pijpers, tevens mooiste van
de jeugd.

Verdere uitslagen:
drott' hoenders: Fries hoen (ioudpel,
l IJ . Rietman lx(i, Fries hoen ( i -
troenpel, Arnold Dijkstra I x F lx/C i
IxG.
Groninger Meeuw, J.H.A. Pijpers
2x/(i. Twents hoen, DJ. Lijf logt
lx/C. 2\C;, Bainevelder, I IJ. Riet-
man lx/G IxG, Welsumer, H J. Par-
dijs 3x/(i, idem H J. Rietman IxG,
Appen/ellev spitskuif, H. van Olst
lx /G IxC, idemAppenzellerbaard-
hoen 2x/(i, Wyandotte, H. Beren-
pas, 3x(l, idem J. Rouwenhorst IxF
I x / C i .
Dwerghoenders, Hollandse kriel, L.
Meijer IxG idem H J. Pardijs lx/G
IxC'.. Faverolle, F. Besselink lx/G
IxG. Doornikse kriel, 11. van Olst
2x/G 2xG. Sebricht, H. Rietman IxF
lx/G. Sussex, J. Ciroot Jebbink
2x/G.
Minorca, J.A. Roeterdink IxF lx/G
IxG. Wyandotte, M. Klein Bramel
2x/G 2xC;. Idem H. Berenpas 2xG.
Idem Scholengemeenschap 't Beeck-
land 2x/Ci IxCi. Idem H J. Rietman
IxG, Idem T. Zevenhoeken IxF
2xZG IxG. Idem J. Rouwenhorst
2x/G. Idem HJ.W. Siemes 2x/Ci
2xG. Brahma, F,. Besselink, 2xF
lxZG2xG.
Watenogels, Arnold Dijkstra lx/G
IxG. Idem l IJ. Rietman IxG.
Sierduiven, Sile/ische kropper, W7.
Soeteman 2xF 3xZG 2xC 1.
Voorburgse schildkropper, C i. San-
ders lx/G. Altenburger trommel-
du i f , Sylvia Jansen 3x(i. Oud-Hol-
lands capucein, Bert Berenpas 2x(>.
Nederlandse hoogvlieger M.J .A. Jan-
sen 2xG. Rijnlandse ringslager, Syl-
via Jansen IxG. Engelse nondui f , Fa-
bio van Olst IxG. Idem Oud-Duitse
ekstertuimelaar lx/G IxG.Temesch
burger schekken, J.H.A. Pijpers
2x/G 4xG. Idem G. Sanders IxF
2x/G l xG. Soul t/.er Hoube, G. San-
ders 2x/G.

Konijnen: Vlaamse reus, W.H. Arends
IxZCi 3xG. Idem A. Dijkstra 2xF
3xZG IxG. Idem H. Sneilink 2x/G.
Idem J. Lenselink IxF 2x/G IxG.
Lotbai inger, Mevr. Borgman-Beren-
pas 4x/G IxG. Franse Hangoor, J.
Dekkers l xF lx/C i l xG. Idem D. Kui-
per 3x1' lx/G IxG.
Nieuw/eelander wit, W.H. Braakhek-
ke IxF lx/C i. Idem F J. Huurnink
IxG. Idem H J. Rietman IxF lx/G
l xG. Idem Natascha I loogland lx/G
IxG. Idem A. Dijkstra "lxF. Idem H.
Veistege lx/C. 2xG. Groot Zilver,
Gomb. Van lieerde, 2x/G IxG. Cali-
fornian, H.W.Sloetjes lx/G IxG.
Wener, H.W. Slöetjes 2x/C',. Idem G.
l xMise l ink l x/G IxG. Idem C. . van de
Heide IxF 3x/G IxG. Idem H J.
Rietman lx/G. Idem W. Rietman
2xF 3x/G F>xG. Idem H. Snellink 2xF
2x/GlxG.
Nieuw/eelander rood, H. Gosselink
5x/G. Idem J.W. Givulink 2x/Ci.
Idem C i. Lenselink 2x/G. Idem H.
Rietman lx/G. Rex. Scholenge-
meenschap, Beeckland IxF. Idem M.
G. L i j f t o g t lx/G l xG. Angora,
Comb.,'t Wollege lxF4x/c; .
Klein Lotharinger, Mevr. Jansen-Jo-
lissen lx/C i. Tan, J J. Jansen IxF.
Idem H.J. Rietman lx/G IxG. Hol-
lander, Goh. The Black Stars' IxF
lx/C i. Idem F1J. Rietman IxG. Idem
1. /evenhoeken 3x/G IxG. Klein /il-

ver, G. Agelink lx/C i IxG. Idem Ar-
jan Berenpas lx/G IxG. J.J.Jansen
4xF3xZG. Idem H.J. Rietman 2x/G.
Hulstlander, Arnold Dijkstra IxF
2x/G IxG.
Rus /wart, T. /evenhoeken 2x/G
IxG. Nederlandse H an goordwerg,
W.H. Braakhekke IxG. Idem Marina
Pijpers lx/G IxG. Pool roodoog,
H.J. Rietman 2x/G IxG. Kleur-
dwerg, 11. Sanderman 2x/G l xG.
Cavia's, Marina Pijpers 2xF fïx/G
IxG. Idem G. Sanders lxK3x/G.

SPORT- nieuws

RTV
Dr GOW-Competitie is ten einde. Af-
gelopen /omlag werd de cye le-cross
finale gereden in Nijverdal .
Rndi Peters uit Wichinond pakte in
Nijverdal een -Ie plek.
Dooi pech, het weekend daarvoor in
Almelo, behaalde hij in het eindklas-

sement een 2e plek. Zijn broer Ben-
nie fietste naar een 5e plek. In het
eindklassement kwam hij uit op een
f>e plek.
Bij de C-Amateurs eindigde Martin
Wevers uit Hengelo in het eindklas-
sement op een schitterende Ie
plaats, gevolgd dooi Frans de Wit uit
Warnsveld, die een 2e plaats pakte.

Volleybal Dash
Dr heren van Dash hebben in Eefde
tegen kampioenskandidaat Vios 2
geen potten kunnen breken en gin-
gen met een 3-0 nederlaag weer naar
Vorden terug. De eerste set was er
een die op een hoog niveau gespeeld
werd. De/e set stond bol van de span-
ning. Om en om stonden de ploegen
voor, maar helaas was het Vios dat
aan het langste eind trok met 17-15.
Dit was voor de Vordense mannen te-
leurstellend, want / i j hadden nog
een 12-14 voorsprong gehad en dus
alle kanden om de/e set binnen te
halen.
De tweede set werd Vios sterker en
Dash wat minder. Al snel stond Dash
met 7-3 achter en het had niet de
kracht die achterstand ongedaan te
maken. Vios liet zich niet van de w i j s
brengen en won de/e set met 1 5-8.
In de derde set kwam er bij Dash wei-
nig meer van volleyballen terecht. De
koppies gingen omlaag en Vios
maakte hier goed gebruik van. Wer-
kelijk niets lukte meer aan Vordense
kant, waardoor de wedstrijd dan ook
als een kaars uitging. Vios won de set
met 15-4.

De weken rust komen voor Dash niet
ongelegen, omdat het spel de laatste
weken niet best is. Misschien dat deze
rust helpt en de Vordenaren 19(.)2
heel goed kunnen beginnen met een
overwinning op SVS in de thuiswed-
str i jd op l l januari. De/e wedstrijd
wordt op het gebruikelijke tijdstip
gespee kl.

Uitslagen
IV dtremlx-r: \ I3A Salvo 2-l)ash l 2-1 ,
mA Voorwaarts l -Dash l 3-1.
20 dece^^ Dl DSC l -Dash 3 3-0,
HPViosV&ash l 3-0, H2B Devoko
5-Dash 2 0-3, D3B DVO 5- Dash (\
2-1, MC DVO l -Dash l 3-0, Dl' Dash
2-Devolco 1 3-2, D2A Dash 1-DVO 2
3-0, D3A Dash 5-DSC 2 1-2, DIA
Dash 7-Heeten 5 1-2, H2A Dash
3-SVS 3 2-1, MB Dash l -DSC l 3-0,
]C Dash l -WIK l 3-0, H3A SVS

^4-Dash 4 3-0.

Programma
Zaterdag / januari: D3A Dash 3;
maandag 6 januari: H rekr.A SVS
B-Dash A; vrijdag K) januari: H. rekr.
B Dash B-Sociï en D rekr. A/B Dash
B-DashA.

Dammen
Piet Dekker Wisselbeker voor
Wieger Wesselink
Vrijdagavond 27 december.won Wie-
ger Wesselink voor de vijlde keer de
Piet Dekker Wisselbeker. Hij mag
hem nu definitief houden. De beker
draaide mee vanaf 1973.
Vooral'was al de verwachting dat de
s t r i j d /ou gaan tussen Henk Groten-
huis ten 11 ai kei en Wieger Wesselink
en de onderlinge wedstrijd in de
tweede ronde (remise) was een vroe-
ge finale. Tijdens het toernooi leek

Tijdelijk een ander
thuis gezocht.

Jaarlijks zijn er duizenden kinderen en jonge-

ren die voor korte of lange tijd niet door hun eigen

ouders verzorgd kunnen worden. Voor hen zoeken de
Centrales voor Pleegzorg geschikte pleegouders.

Wilt u weten wat het is om pleegouder te zijn? Stuur
dan de coupon in een open envelop naar:

Naam: dhr./mevr.

Straat

Postcode.

Plaats __

.Tel.

Prov.

U hoeft geen poskegel te plakken.

Centrale voor Heegzorg.
Gelderland/Overijssel/Flevoland, Antwoordnummer 109,7400 VB Deventer, of bellen met 05700-12248.

het echter heel anders te gaan: in de
4e ronde verloren /.owel ( i iotc-nhuis
ten Harkel (van Voskamp) als Wesse-
link (van Ruesink) waardoor op dat
moment Mike Voskamp aan de lei-
ding ging met 8 punten, gevolgd
door Henk Ruesink met 7 punten.
De drie punten achterstand weid
echter weer goedgemaakt en na de
slotronde stonden heide rivalen aan
kop met l 5 pun ten u i t ( . ) wedstrijden.
De eerste barragepartij werd gewon-
nen door Wieger Wesselink en omdat
hij ook de hoogste weerstandspun-
ten had was een tweede barrage niet
meer nodig.
Hany (iraaskamp weid winnaar van
de eerste klasse, Anja Bouwman van
de tweede klasse en tenslotte Henk
Lenselink derde klasse-kampioen.

EINDSTAND: 1. Wieger Wesselink,
2. Henk Grotenhuis ten Harkel c-u .S.
Henk Ruesink.

's Middags werd er voor de- jeugd c-en
Oliebollentoemooi gehouden. De
eindstanden van de diverse groepen
waren:
(,roef> l: l . Johannes Westerink H, 2.
Rn ben Bleumink 7, 3. Mark Dorre-
steijn 7.
(',rocf> 2: 1. Robert Kornegoor 10, 2.
Dirk van Dijk K), 3. Krik Dorresteijn
2.
C,roc{) 5: 1. Mail ij n Dorresteijn 12, 2.
Wouter Dijkman (), 3. Rob Mokkink
4.
droef) i: l . Adrianne Westerink 11,2.
Angelique Berns 7 en 3. Annemarie
Kornegoor 5.

AGENDA
DECEMBER:
M OliebollenaktieW.l.K.
30 ANBO, Klootsclm-U-nde

(ioldberg
31 ( )pen rafel , de Wehme

JANUARI:
3 Open Tafel, de VVehine
(i ANBO, Klootschieten de

Goldberg
(> Nieuwjaarsreceptie Gcm.Vorden
(i Vrouwene lub Medici,

Kamerplanten
7 Open Tafel, S\Y()V
7 l IV'(-i Nieuwjaai skoiïiemorgen
7 HVG Koffiemorgen Nieuwjaar
7 Plattelandsvrouwen Vonlen,

Nieuwjaarskof iiemiddag
7 Soosmiddag Kranenburg
8 HVGWichmond,

Nieuwjaarsavond
9 Bejaardenkring Dorpscentrum
9 NCVB Nieuwjaarswensenmiddag

K) ANBO, Nieuwjaarsbijeenkomst,
Dorpscentrum

K) Open Tafel, SWOV
I 2 Koh-foi-toc h, KoHieconcert

Ludgerusgebouw
13 ANBO, Klootschieten de

Goldberg
14 KPOVierakker, jaarvergadering
I I Open Tafel, SWOV
15 ANBO, Soos in Dorpscentrum
l 5 Welfare, bandvverken 'De Wehme'
KI 1'COBindeWehme

16

17
20

20
21
21
21

22
22

23
23
23
24
25

27

28
29

29
29
3 l

HVGWildenborch,
jaarvergadering
Open Tafel, SWOV
ANBO, Klootschieten de
Goldberg
VrouwenclubMedler lezing
Open Tafel, SWOV
Soosmiddag Kranenburg
NCVB, Mevr. Hiddink
boekbespreking
ANBO, Soos in Dorpscentrum
HVGWichmond,
jaarvergadering
1*( X )B Nieuwjaarsvisite
ANBO, Kegelen inde Boggelaar
Bejaardenkring Dorpscentrum
Open Tafel, SWOV
Toneeluitvoering Toneelgroep
Linde in Dorpscentrum
ANBO, Klootschieten de
Goldberg
Open Taf el, SWOV
Bejaardensoos Viei akkei-
Wichmond, Nieuwjaarsreceptie
ANB() , Soos in Dorpscentrum
Welfare, handwerken 'DeWebine'
Open Tafel, SWOV

Voor
houtversnipperen:

BEL 05755-1527

LOONBEDRIJF

A.J. Klein Starink
Hoogstraat 32 - Toldijk

(spaar - annuïteit - leven - lineair)
Wij kunnen u er alles over vertellen...

v,a,

82°/<O
Bel vandaag nog voor informatie

05430-18585
Wencel Spellbrink
a s s u r a n t i ë n en bemidde l i ng o g
Markt 25. Winterswijk. Tel. 05430-18585

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Willink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

OPENINGSTIJDEN:
ma. t/m do. van 9.00-17.30 uut; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat. van 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Voor al uw

electra-
werkzaamheden

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
Galleestraateo
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

LOONBEDRIJF

KORENBLEK
WARNSVELD

TEL. 05750-20853

wenst iedereen

een

Voorspoedig 1992.

Bent u verhuisd of woont u pas m
Vorden en wilt u er echt bijhoren:
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en midden-
stand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnenemt.

Bon Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30, 7250 AA Vorden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. 05752-1010.



Vakantiebeurs '92: 8t/m12 januari 1992

Van woensdag 8 januari tot en met zondag 12 januari 1992
wordt in de Jaarbeurs in Utrecht de Vakantiebeurs '92 gehou-
den. De Vakantiebeurs is de grootste publieksmanifestatie op
toeristisch gebied van ons land.

De Vakantiebeurs richt zich
op het zomerseizoen en is er
speciaal voor al die duizenden
plannenmakers die zich willen
laten voorlichten over de
vakantiemogelijkheden. Die
mogelijkheden zijn tegen-
woordig bijna onbeperkt.

Men kan kiezen uit een rusti-
ge zonvakantie op het strand,
maar men kan ook een expe-
ditie maken op mountain bi-
kes door de Sahara. Dit zijn
twee uitersten, maar daartus-
sen zitten legio mogelijkhe-
den: individuele reizen, auto-
vakanties, fietstrektochten,
treinreizen, luxe cruises,
rondreizen in Amerika, cam-
pingreizen naar Rusland, cul-
tuurreizen, boerderijvakan-
ties, verre en exotische be-
stemmingen zoals Cuba en
campingvluchten. Kortom,
iedereen vindt op de Vakan-
tiebeurs zijn of haar ideale
vakantiebestemming.
Op de Vakantiebeurs staan de

stands niet kris kras door el-
kaar. De manifestatie is on-
derverdeeld in sectoren, bij-
voorbeeld: alle verre bestem-
mingen staan bij elkaar, even-
als alle bestemmingen in
Frankrijk, enz. In de Bern-
hardhal, de Marijkehal en de
Irenehal zullen meer dan 800
exposanten, waaronder lan-
denverkeersbureaus, regio-
nale verkeersbureaus, tour-
operators, vervoersmaat-
schappijen, hotels, campings,
autoverhuurbedrijven, bun-
galowparken, agenten,lucht-
vaartmaatschappijen, een bij-
na compleet beeld geven van
wat allemaal mogelijk is. Op
de Vakantiebeurs zijn diverse
themapleinen waar de hele
dag iets te beleven valt. De
themapleinen zijn: „Zeker op
vakantie", „Holland Bloe-
menland", ,,1'Europe a ta-
ble" en „Verre bestemmin-
gen". Verder zijn er doorlo-
pend modeshows en video-
presentaties.

Verleden jaar werd de Vakantiebeurs op ludieke wijze geopend door Marco Bakker en Caroline Kaart. In de stand
van Zwitserland kreeg het duo schietles van de Zwitserse held Wilhelm Teil.

U kunt de Vakantiebeurs heel
gemakkelijk per trein berei-
ken. De Jaarbeurs ligt een mi-
nuut lopen vanaf het station.
Met een Trein-plus toegangbil-
jet krijgt u een korting op de
trein- en entreeprijs. Wat u be-
spaard is afhankelijk van het
station waar u opstapt. De
treinbiyetten zijn op alle sta-
tions te koop met uitzondering
van een aantal kleinere sta-
tions.

Camper Rent
Camper Rent uit Haaksbergen
is een samenwerkingverband
van vier kampeerautover»
buurbedrijven. Hierdoor is
een organisatie ontstaan die
een grote verscheidenheid aan
modellen kan leveren. Voor-
deel is dat de bedrijven ver-
spreid over het hele land /ij n
gevestigd. Camper Rent kan
op die manier goed inspelen op
de wensen van de vakantiegan-
ger.

VWDetmpld
Zo lang mogelijk als toerist
door het Duitse Detmold dwa-
len aan de hand van een puzzel
kan een prijs opleveren van de
plaatselijke VVV. Aan de puz-
zel kan het hele gezin mee-
doen. Meer informatie hier-
over op de stand van deze
VW.

Openingstijden van de Vakan-
tiebeurs y.ijn: dagelijks van
09.30 tot 17.30 uur. De toe-
gangsprijs is ƒ 12.50 per per-
soon. Met reductiebon ƒ 10.-
per persoon.

1992 toeristisch
topjaar voor Spanje

Spanje is van oudsher één van
de voornaamste toeristische
bestemmingen ter wereld. De
Olympische Spelen in Barcelo-
na, Madrid als culturele
hoofdstad van Europa, het
Columbusjaar en vooral de
wereldtentoonstelling Expo
'92 in Sevilla maken 1992 tot
een heel bijzonder toeristisch
jaar. Op de Vakantiebeurs in
Utrecht wordt aan alle bijzon-
dere evenementen uiteraard
veel aandacht besteed.
In 1992 zullen naar verwach-
ting meer dan twintig miljoen
mensen Expo 1992, de we-
reldtentoonstelling in Sevilla,
bezoeken. De laatste wereld-
tentoonstelling van deze eeuw
is de grootste die ooit is ge-
houden. Bezoekers kunnen er
109 landen leren kennen, die
samen ongeveer tachtig pro-
cent van de mensheid verte-
genwoordigen. En ook Sevilla
zelf, een sfeervolle stad op de
grens tussen verschillende
culturen, rijk aan architectuur
en kunst.
Op 20 april 1992 (tweede
paasdag) gaan in Sevilla de
poorten van de wereldten-
toonstelling open. Het Expo-
terrein is gelegen op het schie-
reiland La Cartuja langs de
Guadalquivir, vlakbij het cen-
trum van de stad.

De werkzaamheden in en rondom Sevilla zijn in volle gang. Waarde\
gebouwen worden gerenoveerd en in hun olude glorie hersteld

u d c

Paviljoens
Zonder een voet van het ei-
land te zetten kan de bezoe-
ker een reis om de wereld ma-
ken. In de paviljoens met de
belangrijkste landen van Azië
en Australië kan hij bijvoor-
beeld China, Japan, India,
Australië, Singapore en de
Salomons-eilanden aandoen.
Op enkele minuten loopaf-
stand kan hij het Amerikaan-
se continent verkennen, van
Canada tot Terra del Fuego.
Veel van de latijnsamerikaan-
se landen zullen worden on-
dergebracht in het Plaza de
America, één van de grootste
landenpaviljoens.
Langs de Europese laan be-

vinden zich paviljoens van de
twaalf landen van de Europe-
se Gemeenschap. Elk land
wordt symbolisch voorgesteld
door een toren langs de bre-
de, door bomen geflankeerde
laan, met in het midden het
EG-paviljoen. Nederland
presenteert zich in Sevilla in
een kristallen paviljoen,
waarin het vergroten van de
waardering voor Nederlandse
produkten (handel en toeris-
me) een van de voornaamste
doelstellingen is. De landen
van Noord-Afrika en van de
Arabische wereld zullen ook
zijn vertegenwoordigd. Het is
de eerste keer dat de Islamiti-
sche cul tuur , deel uitmaakt
van een wereldtentoonstel-
ling. Alle paviljoens zullen
dagelijks geopend zijn van
10.00-22.00 uur.

Cultuur
Na sluitingstijd blijft het Ex-
po-terrein geopend en zetten
de activiteiten zich voort in de
theaters en de andere amuse-
mentsgelegenheden tot 04.00
uur 's nachts. Voor de avond-
uren geldt een speciale, gere-
duceerde toegangsprijs. Ge-
durende de 176 dagen van de
wereldtentoonstelling staan
meer dan 50.000 live amuse-
mentsprogramma's op stapel

op het gebied van dans, klas-
sieke muziek, film, theater en
een grote verscheidenheid
aan folkloristische shows en
straatamusement. Placido
Domingo, opera-adviseur
voor Expo '92, heeft een se-
lectie gemaakt van wereldbe-
roemde opera's waarin de
stad Sevilla een belangrijke
rol speelt. Zo zullen Don Gio-
vanni, Le Nozze di Figaro, de
Barbier van Sevilla en Car-
men worden opgevoerd. Ster-
ren als Luciano Pavarotti, Jo-
sé Carreras, Teresa Berganza
en Alfredo Kraus zullen hier-
in optreden.

Expo '92 verwacht maximaal
veertig miljoen bezoekers, een
gemiddelde van 230.000 be-
zoekers per dag. Zij kunnen
gebruik maken van drie inter-
ne transportsystemen: een
monorail, een kabelbaan en
een busdienst. Bij de ingang is
parkeergelegenheid voor
40.000 auto's en 1100 bussen.
Tot de bezoekersfaciliteiten
behoren 16 theaters, 96 res-
taurants, 70 bars en cafe's, 56
winkels, 35 onbemande infor-
matiepunten, 10 banken, 10
toeristen-informatiekantoren,
3 monorailstations, 3 kabel-
baanstations en een boot-
dienst.

• Op de Vakantiebeurs kan men al vast in de stemming komen en genieten van een hapje en een drankje uit de
diverse vakantielanden, op de stand van Hongarije serveert men typisch Hongaarse specialiteiten.

Met Trans naar EuroDisney
Trans Vakantiereizen, de reisorganisatie
van de Nederlandse Spoorwegen, heeft een
contract ondertekend met EuroDisney.
Vanaf de opening van EuroDisney, op 12
april 1992, zal Trans individuele treinar-
rangementen naar EuroDisney aanbieden.
De trein is een ideaal vervoermiddel naar
het park. Vanaf Nederland rijden dage-
lijks zes rechtstreekse treinen naar Parijs.
Na een overstap op de metro staan de reizi-
gers veertig minuten later al voor de in-
gang van EuroDisney.
Adjunct-directeur van Trans, Joost de
Meyer, verwacht dat de meeste Nederlan-
ders die EuroDisney willen bezoeken, zul-
len kiezen voor een arrangement met hotel
in Parijs. „Het park zelf is toch wat duur-
der", zegt hij. „In Parijs heb je de keuze
uit één- tot vijfsterren hotels". Hij heeft
zelf EuroDisney in de opbouwfase bezocht
en denkt dat bezoekers toch wel twee a drie
dagen nodig hebben om alles te zien. Met
Trans kan in het park worden geboekt in

tel Santé Fe, een middenklasse hotel, of
het eerste klasse-hotel Sequoia Lodge.

Een treinarrangement, inclusief twee hote-
lovernachtingen, een driedaagse metro-
kaart en een driedaags toegangsbewijs
voor EuroDisney, wordt voor volwassenen

anaf 595 gulden per persoon aangeboden,
prijs is gebaseerd op een tweepersoons-

kamer met logies.

Naast een bezoek aan EuroDisney biedt
Trans arrangementen aan met een verblijf
in één van de 35 hotels of appartementen
met wie het in Parijs contacten heeft.
Overnachten is al mogelijk vanaf 39 gul-
den per persoon. Een toegangsbewijs voor
een dagje EuroDisney kost 99 gulden per
volwassene.

Citytours
Trans biedt in 1992 in het Citytours-pro-
gramma ruim 200 hotels in meer dan 50
steden. Extra aandacht is er voor Zwitser-
land waar het aantal steden dat kan wor-
den bezocht is uitgebreid van twee naar elf.
Nieuw in het programma is een exclusieve
samenwerking met de vereniging Cha-
teaux et Résidences Gastronomiques, zo'n
vijftien kastelen en landhuizen in Neder-
land, waar overnacht dan wel geluncht
kan worden. Door alle activiteiten is
Trans, de reisdochter van NS, op drie
plaatsen op de Vakantiebeurs te vinden. In
het paviljoeny^bde touroperators,,Zeker
op Vakantie^Jr het grote paviljoen van
net Nederlands Bureau voor Toerisme en
in de stand van het Zwitsers Verkeersbu-
reau. Het Nederland-programma 1992 is
met 172 pagina's het grootste en meest
veelzijdige pn^ramma voor een korte of
lange vakan^^B 25 bungalowparken en
appartementen^! 150 hotels.
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• De Vakantiebeurs is thematisch opgebouwd, waarbij
bepaalde bestemmingen bij elkaar zijn gegroepeerd.
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Nederland Bloemenland op Vakantiebeurs
Op de Vakantiebeurs in

Utrecht wordt door het Neder-
lands Bureau voor Toerisme
het themajaar Nederland
Bloemenland gepresenteerd.
Belangrijkste exponent van dit
themajaar is de Floriade in
Zoeter meer.

Van half april tot half okto-
ber wordt daar de unieke We-
reld Tuinbouw Tentoonstel-
ling gehouden. Ook in andere
provincies zal in 1992 de aan-
dacht worden gevestigd op
bloemen, s t i j l tu inen , kasteel-
tuinen, bloemencorso's en
bloesemroutes. Allerlei infor-
matie over het Bloemenjaar
staat vermeld in een speciaal
ontwikkelde bloemenbrochu-

Zuid-Holland is dit keer
de

re
de gastprovincie binnen
stand van het NBT.

De 1400 vierkante meter
grote inzending van het NBT
en participerende Provinciale
VVV's zal door de Hortus
Haren geheel van bloemen-
en plantendecoraties worden
voorzien, namens de Hortus
Haren, de b i j n a 350-jarige bo-
tanische tuin, zal t i jdens de
Vakantiebeurs een planten-
dokter aanwezig zijn om be-

zoekers te adviseren over de
verzorging van planten.

De Floriade
Op de Floriade 1992 spelen

bloemen, planten, bomen,
groenten en fruit de hoofdrol.
Het park is onderverdeeld in
zeven themagedeelten, zoals
handel, transport en distribu-
tie» produktie en energie,
consument, milieu, toekomst
en wetenschap en de wereld
en recreatie. Op de Floriade is
40.(MM) vierkante meter over-
dekt. Onder dit gigantische
'dak' bevinden zich de thema-
paviljoens, tentoonstellings-
kassen voor groenten, f ru i t en
bloemen en een veiling. De
restaurants bieden ruimte aan
totaal drieduizend gasten.

De provinciale VVV's spe-
len zoveel mogelijk in op het
themajaar. Elke provincie
heeft haar eigen specifieke
aanbod van bloemen en plan-
ten, corso's en tu inen . In
Overijssel is een campagne
gestart onder de naam 'Over-
ijssel, de tu in van Nederland. '
De Provinciale VVV Flevo-
land heeft een speciale kool-
zaadroute, die toeristen langs
de goudgele velden voert. In
het Bloemenlandjaar richt de

aandacht zich ook op tuinen
zoals die van Mien Ruys in
Dedemsvaart, de kasteeltui-
nen in Arcen en andere stijl-
volle tuinen en parken rond
landhuizen.

Zuid-Holland
Gastprovincie Zuid-Holland

presenteert op de NBT-stand
een groot aanta l specifieke
provinciale lekkernijen en
ambachten. Bezoekers kun-
nen kennismaken met het
vakmanschap van de pijpen-
maker, de edelsmid en de
stroopwafelbakker. Bloe-
menmeisjes uit Noordwijk
delen bloemen uit en men kan
zich tegoed doen aan de be-
roemde Schiedatnsc jenever
en Scheveningse haring. Ook
wordt op de stand van Zuid-
Holland elke dag een prijs-
vraag georganiseerd, waaraan
iedereen kan deelnemen.
Winnaars krijgen een arran-
gement voor twee personen
aangeboden.. Op de NBT-
stand pri jkt in het midden een
Utrechts theehuis, zoals die
aan de Vecht staan, met er
omheen een kas t ee l tu in ,
compleet mnet bedding van
grind, afbeeldingen van men-
sen en dieren en een haag van
buxus.

Frans leren in Frankrijk
Tr/co/ore regelt het
Jean-Pierre Eeftinck Schat-
tenkerk is oud-leraar Frans.
Twintig jaar stond hij voor de
klas op een grote scholenge-
meenschap in Amsterdam.
Sinds vorig jaar regelt hij voor
Nederlanders deelname aan
cursussen Frans in Frankrijk.
Op ieder niveau en op wel
veertig a vijftig verschillende
plaatsen. Tricolore, zoals Eef-
tinck Schattenkerk zijn firma
heeft genoemd, is voor de eer-
ste keer te vinden op de
Vakantiebeurs in Utrecht.

Dit jaar plaatste Tricolore
zo'n tweehonderd Nederlan-
ders, van jong tot oud, op
Franse cursussen in Frank-
rijk. Eeftinck kan dat als geen
ander, want hij bezocht niet
minder dan tachtig cursussen
en selecteerde meer dan de
helft voor zijn bemiddelings-
bureau. Er zijn er voor alge-
meen Frans, maar ook specia-
le cursussen voor zakenlui of
leraren Frans. Sommige cur-
sussen zijn alleen 's ochtends,
zodat de deelnemers 's mid-
dags kunnen tennissen,
paardrijden, duiken of op ex-
cursie gaan, andere gaan fa-
natiek de heel dag door.
Vooral 's zomers is Zuid-
Frankrijk het meest in trek.
Eeftinck Schattenkerk stuur-
de 140 van „zijn" cursisten dit

najaar een enquêteformulier
en kreeg er binnen de kortste
keren 75 terug. Wat hem trof
was dat de Nederlanders veel
positiever over de scholen
oordeelden dan hij had ver-
wacht. „Want ik had wel ver-
teld dat het onderkomen soms
zeer eenvoudig kon zijn, maar
dan kan het toch nog wel eens
tegenvallen. Maar uit de reac-
ties bleek daar niets van."
Ook van leeftijdproblemen
was geen sprake. De oud-cur-
sisten die het enquêteformu-
lier terugstuurden hadden het
vaak op prijs gesteld dat / i j
met cursisten van verschillen-
de leeftijden in een groep za-
ten. Het onderwijs werd er le-
vendig door, stelden zij.

Prijzen
Een enkele kritische noot be-
trof het eten, maar de man
van Tricolore haast zich daar-
aan toe te voegen dat bij een-
voudige cursussen een maal-
tijd soms niet meer dan drie
gulden vijftig kostte en daar-
voor kan geen feestmaal wor-
den verwacht. De gemiddelde
prijs voor cursus plus halfpen-
sion is 6 a 700 gulden per week
(de reis niet inbegrepen) maar
er zijn er al voor 4(K) gulden
per week. De duurste zijn
1000 a 1100 gulden.

Last minute vliegreizen
met ticketlijn
Ticketlijn bv in Amsterdam is sinds zeven jaar de specialist in
telefonische verkoop van last minute vliegreizen naar zonbestem-
mingen binnen en buiten Europa. Vanwege een groeiend klanten-
bestand, dat nu al zo'n 2500 namen bevat, neemt Ticketlijn in
januari voor de eerste keer deel aan de Vakantiebeurs in Utrecht.

„Van bijna alle touroperators
krijgen wij dagelijks per fax
zo'n vijfhonderd aanbiedin-
gen binnen, vaak tegen sterk
afgeprijsde reissommen", al-
dus een medewerkster van
Ticketlijn. Die gereduceerde
prijs is een gevolg van het feit
dat er plaatsen in het vliegtuig
leegblijven als niet op het
laatste moment nog wat ande-
re vakantiegangers worden
gevonden, „laatste moment"
moet trouwens met een kor-
reltje zout worden genomen.

Wie last minute boekt, ver-
trekt tussen één dag en twee
weken na de boeking. Soms
gaat het om vliegreis en hotel,
maar ook een campingvlucht
is mogelijk. De piek ligt in
voor- en najaar. Nu zijn er bij-
voorbeeld met regelmaat
vakantiereizen naar de Cana-
rische eilanden in de aanbie-
ding. „Uitgaande van twee
personen bieden wij dat nu
aan voor zo'n 695 gulden per
persoon."
Ticketlijn regelt de last minu-
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te vliegreizen voor jong en
oud, voor zakenmensen en
vakantiegangers. De meesten
willen, zeker in deze t i jd van
het jaar, „naar de zon, het
geeft niet waarheen". Hoewel
het aantal mensen dat bij Tic-
ketlijn boekt zich gestaag ui t -
breidt, wordt de Vakantie-
beurs gezien als een mooie ge-
legenheid een nog grotere be-
kendheid bij het publiek te
bewerkstelligen. „Want wij
hebben veel te bieden", aldus
de medewerkster van Ticket-
lijn. „Wij maken het erg ge-
makkelijk voor de klant , die
alleen maar hoeft te vertellen
waar, hoe langen met hoeveel
personen hij op reis wil en dan
nog aanzienlijke kortingen
krijgt ook." De meest popu-
laire bestemmingen zijn Grie-
kenland, Spanje, Portugal,
Turkije, Florida en Tunesië.
Of het nooit scheve ogen geeft
in het vliegtuig als de buren
veel goedkoper aan hun tic-
kets zijn gekomen? „Dat is
alleen maar in ons voordeel",
aldus Ticketlijn.
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